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O fim para o 
qual fomos qual fomos 
criados

Conhecer, amar e servir a Deus aqui na terra e louvá-lo 
eternamente no Céu



Como alcançar 
esse fimesse fim

Pela fé e 
sacramentos da Igreja



Como educar 
os filhos 
segundo esse segundo esse 
fim

Pela oração e o
exemplo de vida em Cristo



A Incarnação 
do Verbo é a 
primeira primeira 
missão

O Verbo fez-Se carne e veio habitar no meio de nós Jo 1,14



Toda a vida de 
Jesus Cristo se 
orienta para o 

Disse-lhes: 
Tenho 

ardentemente 
desejado comer 

esta Páscoa 
convosco, antes 
de padecer, pois 

orienta para o 
Mistério Pascal

de padecer, pois 
digo-vos que já 
não a voltarei a 

comer até ela ter 
pleno 

cumprimento no 
Reino de Deus 
(Lc 22,15-16) 



Da Eucaristia
toda a vida da 
Igreja se 
alimenta.
Na Eucaristia 

Quando Eu for 
elevado da terra 
atrairei todos a 
Mim (Jo 12,32) 

Na Eucaristia 
toda a 
humanidade é 
elevada



Deixai que as 
crianças se 
aproximem de aproximem de 
Mim; não as 
afasteis.



A preparação 
das crianças 
para a 
Comunhão é a Comunhão é a 
proximidade 
ao Corpo de 
Cristo Vivo e 
Verdadeiro 



I.
A idade dos 
sete anos
- a razão
- a discrição- a discrição
- a obediência 
livre à lei da 
Igreja (Mãe)



II.
A fé e o amor a 
Cristo 
Eucaristia:Eucaristia:
ser católico 
praticante



III.
Conhecimento e 
vontade no  grau 
possível à criança 
(altíssimo e 
profundíssimo)profundíssimo)
- fé recebida 
- formação 
catequética
- fé vivida



Bendito e louvado 
seja o Santíssimo 
Sacramento da 
Eucaristia,
fruto do ventre 

Senhor, nosso Deus, 
como é admirável o 

vosso nome em 
toda a terra! A vossa 

majestade está 
acima dos céus.  Da 
boca das crianças e fruto do ventre 

sagrado da 
Virgem puríssima 
Santa Maria. 

boca das crianças e 
meninos de peito 
sai um louvor que 

confunde os vossos 
adversários e reduz 

ao silêncio os 
inimigos rebeldes 

(Salmo 8). 
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